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In het kader van de gewestelijke projectoproep rond buursportinfrastructuur, voorziet Jette 3 mogelijke projecten in het Jeugdpark: 

de renovatie van het basketbalterrein, een streetball- en street danceterrein of een nieuw skatepark. Ook uw mening telt. Stem mee 

voor uw favoriete sportinfrastructuur.
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V.U: HERVÉ DOYEN, BURGEMEESTER 
WEMMELSESTEENWEG 100 
1090 JETTE 
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Stem voor de sportinfrastructuur 
in het Jeugdpark
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Het Gemeentehuis 
Wemmelsesteenweg 100 

1090 Jette 

Tel: 02.423.12.11 

Enkel op afspraak. 
Van maandag tot vrijdag  

tussen 8.30u en 13u,  

uitgezonderd op donderdag  

tussen 13u en 19u. 

U kan een afspraak maken door 

te surfen naar  www.jette.be of 

te bellen van 8.30u tot 13u en 

van 14u tot 16u naar de vol-

gende nummers: 

• Strafregister, attesten en certi-

ficaten: 02.423.12.60 

• Inschrijvingen, adreswijzigin-

gen en paspoorten: 

02.423.12.60 

• Identiteitskaarten en Kids-ID: 

02.423.12.95 

• Rijbewijzen: 02.423.12.58 

• Vreemdelingendossiers: 

02.423.12.57 

• Burgerlijke Stand: 

02.423.12.77 

• Sport en Kids’ Holidays: 

02.423.12.45 

• Sociaal leven en Burgerschap: 

02.422.31.24 

• Andere verrichtingen en dien-

sten: 02.423.12.11 

Theodor 108 
Léon Theodorstraat 108  

1090 Jette  

Tel: 02.423.12.11 

Enkel op afspraak. 
Op maandag, woensdag en  

vrijdag tussen 8.30u en 13u. 

U kan een afspraak maken door 

te bellen van 8.30u tot 13u en 

van 14u tot 16u naar de vol-

gende nummers: 

• Grondgebiedbeheer  

(Stedenbouw): 02.422.31.48/49 

• Grondbeheer en Huisvesting: 

02.422.31.62/63 

• Andere verrichtingen  

en diensten: 02.423.12.11 

 

Het gemeentebestuur zal geslo-

ten zijn op maandag 5 april 

(Paasmaandag) 

Info: www.jette.be  

Facebook: @jette1090

V
orige maand vierden we een bittere verjaardag. Deze van de wereld-

wijde pandemie die het leven op onze planeet en onze gewoonten 

overhoop haalde. De enorme impact van deze crisis, nochtans veroor-

zaakt door een van de kleinste levensvormen op aarde, vormt een se-

rieuze verwittiging: de natuur zal steeds sterker zijn dan de Mens. En, als het 

evenwicht niet bewaard wordt, bijvoorbeeld op het vlak van het klimaat, klinken 

de alarmbellen steeds frequenter. 

Tegenover deze evoluties kunnen we ons egoïstisch opstellen, waarbij eenieder 

vecht voor zijn/haar (over)leven. Of we kunnen getuigen van solidariteit en pro-

beren om samen de problemen te overwinnen. ‘Als je snel wilt gaan, ga alleen. 

Als je ver wilt gaan, ga dan samen’, zegt het spreekwoord. 

De aanpak van deze pandemie, met de bijhorende beperkende maatregelen, 

had dit ook voor ogen: samen ervoor zorgen dat ons gezondheidssysteem en 

onze ziekenhuizen het hoofd konden blijven bieden aan deze ongeziene crisis. 

Het omgekeerde zou geleid hebben tot een dramatische stijging van het aantal 

overlijdens. We moeten dus solidair zijn, met de zieken, met de rouwende fa-

milies, met het gezondheidspersoneel, tussen generaties, tussen gezonde men-

sen en risicopatiënten. Solidair met de handelaars en de getroffen sectoren, via 

economische ondersteuning zoals tijdelijke werkloosheid en subsidies. Ook nu 

de vaccinatiecampagne eindelijk van start gegaan is en we eindelijk licht aan 

het einde van de tunnel zien, blijft deze solidariteit fundamenteel. 

Het is ook vanuit dit standpunt dat de gemeente Jette (waar geen vaccinatiecen-

trum ingericht werd op haar grondgebied of in de directe omgeving, ondanks onze 

herhaaldelijke vraag) een solidariteitsactie lanceerde om alle Jettenaren die kam-

pen met een beperkte mobiliteit te begeleiden naar de gewestelijke vaccinatie-

centra. Dankzij de hulp van een honderdtal (!) vrijwilligers kunnen deze Jettenaren 

rekenen op een gratis en individueel vervoer ‘van deur tot deur’ naar en van het 

vaccinatiecentrum. Langs deze weg danken we deze vrijwilligers hartelijk. 

Het is tevens vanuit dit solidariteitsstandpunt dat ons OCMW een projectoproep 

lanceert naar de Jetse verenigingen en wijkcomités om te strijden tegen het 

isolement onder de bevolking. Een fenomeen dat door de gezondheidscrisis 

steeds meer mensen treft. En dit in alle leeftijdscategorieën. Voor heel wat be-

woners zal het niet evident zijn om de oude gewoontes terug op te pikken, de 

sociale contacten te herstellen of om eenvoudigweg terug buiten te komen. De 

projecten van de verenigingen en wijkcomités moeten hierbij helpen.  

Beste vrienden, we zijn nog niet aan het einde van de tunnel maar bij de start 

van de lente ben ik toch optimistisch, overtuigd dat het ergste achter ons ligt. 

Dit jaar vol beproevingen heeft ons ongetwijfeld laten stilstaan bij wat belangrijk 

is in het leven. Familie, vrienden, vrijheid, elkaar kunnen omhelzen,… Zoveel 

zaken die we gemist hebben en waar we binnenkort opnieuw van kunnen ge-

nieten. Samen! 

Leve de lente, leve de solidariteit, leve het leven! 

 

    Hervé Doyen, uw burgemeester 

Laat ons solidair zijn
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O
p de zitting van eind fe-

bruari gaf de gemeente-

raad de goedkeuring aan 

de conventie tussen Leefmilieu 

Brussel en de gemeente Jette 

betreffende een project voor een 

kringloopwinkel voor Noordwest-

Brussel. In het kader van de op-

roep aan de Brusselse OCMW’s 

en gemeenten voor ecologische 

projecten haalden Jette, Sint-

Agatha-Berchem, Ganshoren en 

Koekelberg hiervoor namelijk 

een subsidie binnen. De vier ge-

meenten willen in het noordwes-

ten van Brussel een permanente 

dienstverlening rond hergebruik 

en zero waste op touw zetten. 

Verder zal het project – een sa-

menwerking met lokale actoren 

zoals scholen, het OCMW en het 

verenigingsleven – zorgen voor 

professionele herintegratie in 

toekomstgerichte beroepen, 

sensibilisering van de burgers en 

sociale cohesie. De eerste subsi-

die zal dienen voor de realisatie 

van een technisch-economische 

haalbaarheidsstudie en acties op 

het terrein om de ideale omstan-

digheden te creëren voor de lan-

cering van een kringwinkel. 

De volgende gemeenteraad is  

op woensdag 28 april om 20u. U 

kan deze online volgen via 

www.jette.be 

 

• U vindt de dagorde en de in-

houd van elke gemeenteraad 

op https://publi.irisnet.be 

Van op de banken van de Gemeenteraad van 24 februari 2021

• Wijkcontract en  

Grootstedenbeleid 

• Communicatie, Participatie 
   en Informatie 

• Kwaliteit  

• Veiligheid  

• Slachtofferhulp, bemiddeling 
   en alternatieve maatregelen 

• Financiën en begroting 

• OCMW-toezicht  

• Biculturele infrastructuren 

• Erediensten

HERVÉ  
DOYEN 
BURGEMEESTER

• Patrimonium, Energie en 

   Klimaat (gebonden  

   aan patrimonium)  

• Voertuigenpark 

• Stadsaanleg 

• Beplantingen, serres en 

   gemeentelijke parken 

• Waterbeleid (rioleringen, 

   blauw netwerk) 

BERNARD  
VAN NUFFEL 
1STE SCHEPEN

• Franstalige cultuur 

• Franstalige jeugd  
   en senioren 

• Bicommunautaire  
   aangelegenheden 

• Openbare reinheid
MOUNIR  
LAARISSI 
5DE SCHEPEN

• Personeel 

• Sociaal leven en  

   burgerschap 

• Gezondheid 

• Jobhuis

JACOB  
KAMUANGA 
6DE SCHEPEN

• Stadsmobiliteit en 

   Luchtkwaliteit (gelinkt aan 

   de mobiliteit) 

• Vlaamse Gemeenschap en 

   Nederlandstalig onderwijs 

• Nederlandstalige jeugd 

   en senioren 

• Internationale solidariteit 

   (Noord-Zuid)

NATHALIE 
DE SWAEF 
7DE SCHEPEN

• Stedenbouw en  

   verwaarloosde gebouwen 

   en gronden  

• Bescherming van  

   het Erfgoed 

• Gezin en Jonge kind 
JENNIFER 
GESQUIÈRE 
8STE SCHEPEN

• Franstalig onderwijs en 

   buitenschoolse opvang  

• Huisvesting 

OLIVIER  
CORHAY 
2DE SCHEPEN

• Stadspreventie 

• Sport en Kids' Holidays  

• Handel, Economie  

   en Animatie 

BENOÎT  
GOSSELIN 
4DE SCHEPEN

• Burgerlijke Stand  
   en Demografie 

• Duurzame ontwikkeling en 
   Leefmilieu 

• Eerlijke handel 

• Coördinatie Klimaatplan en 
   Luchtkwaliteit 

• Personen met een handicap, 
   Gelijke kansen en Integratie

CLAIRE  
VANDEVIVERE 
3DE SCHEPEN

College van  
burgemeester 
en schepenen 
2018-2024

Info en contact 
www.jette.be

• OCMW-voorzitter

JORIS  
POSCHET

Permanenties:  
De leden van het College van Burgemeester 

en Schepenen hebben geen vaste perma-

nenties. Als u hen wil ontmoeten, kan u 

contact opnemen met hun kabinet voor een 

afspraak. Alle info vindt u op www.jette.be. 
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Strijd tegen sociaal isolement  
OCMW lanceert projectoproep 

 

Het OCMW van Jette lanceert een projectoproep voor de 

Jetse verenigingen en wijkcomités om te strijden tegen so-

ciaal isolement als gevolg van de gezondheidscrisis.

E
en mens heeft nood aan sociale con-

tacten en is niet gemaakt om alleen 

te leven, afgesloten van de wereld. 

De coronacrisis en de lockdown heb-

ben hier een grote impact op. Voor personen 

die al te lijden hadden onder isolement, werd 

de situatie nog erger. En veel nieuwe gevallen 

van sociaal isolement deden zich voor. Daar 

waar dit fenomeen vroeger vooral voorkwam 

bij ouderen, wordt tegenwoordig de voltallige 

bevolking erdoor geraakt, vaak met zware ge-

volgen voor de mentale gezondheid. 

 

Oproep aan de sociale verenigingen 

en wijkcomités  

Nu de mooie dagen in zicht zijn, de vac-

cinatiecampagne begint te draaien en de 

medische hulp steeds verbetert, krijgt de 

hoop op een normale situatie terug vorm. 

Maar de wereld zal niet meer dezelfde zijn 

en voor veel bewoners zal het moeilijk zijn 

om terug de oude gewoonten op te pikken, 

de sociale contacten te herstellen of een-

voudigweg weer buiten te komen. In deze 

context lanceert het OCMW van Jette een 

projectoproep naar de sociale verenigingen 

en naar de Jetse buurtcomités. Het wil na-

melijk initiatieven ondersteunen die strijden 

tegen het sociaal isolement en die het soci-

aal weefsel onder de Jetse bevolking op-

nieuw willen versterken. De financiële hulp 

kan gaan tot 20.000 € voor de verenigingen 

en tot 500 € voor de wijkcomités. 

Via dit iniatief wil het OCMW van Jette de 

burgergemeenschap ondersteunen en de 

bewoners het vertrouwen geven om samen 

projecten uit te werken. Laat u horen!  

De kandidaturen moeten voor 15 april inge-

diend worden. 

 

Meer info: www.ocmwjette.be 

 

• Projectoproep voor verenigingen en 

wijkcomités  

Strijd tegen sociaal isolement 

Uiterste datum om kandidaturen in te 

dienen: 15 april 2021
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PWA Jette herrijst uit zijn as 
Professionele herintegratie en lokale dienstverlening 

Goed nieuws voor de Jettenaren! Het 

Plaatselijk Werkgelegenheidsagent-

schap (PWA) van Jette, dat net voor de 

zomer van 2020 de deuren moest slui-

ten, is weer open. Ben je dringend op 

zoek naar hulp in het huishouden? 

Zoek je werk of geniet je OCMW-steun, 

wil je voet aan de grond krijgen op de 

arbeidsmarkt, een vorming volgen en 

extra inkomsten ontvangen via een of 

andere activiteit? Het nieuwe PWA is 

er voor jou! 

 

P
WA’s zijn v.z.w.’s die langdurig werk-

lozen in contact brengen met men-

sen die op zoek zijn naar iemand om 

kleine huishoudelijke taken uit te 

voeren. Ze mikken enerzijds op de socio-pro-

fessionele herintegratie van de werkzoe-

kende en anderzijds op een dienstverlening 

tegen verminderd tarief voor de gebruiker. 

Een win-winsituatie voor beide partijen! 

Voor de gebruiker  

Dankzij het PWA kunnen bewoners en 

collectiviteiten (v.z.w.’s en mede-eigendom-

men) occasionele huishoudelijke hulp in-

schakelen zonder dat daar een 

arbeidsovereenkomst aan te pas komt. Deze 

vorm van lokale dienstverlening kan gaan 

over klussen in de tuin of binnenshuis (schil-

deren, kaders ophangen,…), administratieve 

hulp, onderhoud van gemeenschappelijke 

ruimten, enz. De prijs van de prestaties va-

rieert naargelang de activiteit (5,95 €/u of 

6,70 €/u). Deze prestaties worden betaald 

met Edenred-cheques die je online kan be-

stellen via www.edenred.be of rechtstreeks 

op het bureau van het PWA kan verkrijgen. 

Voor de werknemer  

Het PWA steunt werkzoekenden in hun 

zoektocht naar een job geeft hen de kans 

om extra inkomsten te verwerven bovenop 

hun werkloosheidsuitkering of leefloon via 

klusjes in huis of in de tuin, hulp bij admini-

stratieve taken, begeleiding van ouderen, 

oppas in scholen, onderhoud van gemeen-

schappelijke ruimten, enz. De volledige lijst 

van prestaties vind je op www.edenred.be of 

kan je bekomen door te bellen naar het 

PWA. 

 

• PWA Jette  

Léon Theodorstraat 108 

02.427.56.60 (ma›vr, van 8.30u tot 12u) 

Ter plaatse, op afspraak:  

ma, di, do & vr, van 8.30u tot 12u 

alepwajette@actiris.be 

www.edenred.be

Sportplan 21 
Steun voor heropstart sportactiviteiten 

De vzw ‘Sport te Jette’ en de gemeente 

maken een budget van 10.000 euro vrij 

om tegemoet te komen aan de Jetse 

sportclubs die financieel verlies leden 

door de gezondheidscrisis. 

 

V
eel clubs liepen het afgelopen jaar 

heel wat inkomsten mis (sponso-

ring, clubfeesten, bijdragen,…), een 

verlies dat maar ten dele gecom-

penseerd werd door een terugval van de uit-

gaven (meer bepaald de kosten voor 

gemeentelijke infrastructuur). Het budget-

taire evenwicht blijft dus wankel, daarom 

werkte de vzw Sport te Jette het ‘Sportplan 

21’ uit, met de bedoeling de heropstart van 

de sportieve activiteiten na de crisis in de 

beste omstandigheden te laten verlopen.  

Meerdere doelstellingen 

Het plan heeft verschillende doelen voor 

ogen: de clubs financieel en moreel steunen, 

het sportverzuim bestrijden, een indirecte 

weerslag van het financiële verlies op een 

verhoging van de bijdragen vermijden en de 

aandacht op de jeugdsportclubs focussen.  

Clubs die voldoen aan de voorwaarden 

vastgelegd door de vzw maken aanspraak 

op een premie van 150 tot 750 € (in functie 

van het aantal leden en de omvang van het 

financiële verlies). 

Met dit vooruitzicht richten de blikken 

zich al op het seizoen 2021-2022, en de hoop 

op een terugkeer naar het normale en een 

herstart van de sportieve activiteiten, die zo 

belangrijk zijn voor het welzijn en de ge-

zondheid van iedereen.   

 

De formulieren zijn beschikbaar op 

www.jette.be of op aanvraag via e-mail 

naar info@sportjette.be. 
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Jette biedt haar senioren 
een begeleidingsdienst  
naar de vaccinatiecentra
Sinds begin maart krijgen de 75-plus-

ser leeftijdsgewijs een brief van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest om 

zich te registreren voor een vaccinatie. 

De gemeente Jette biedt deze senioren 

een begeleidingsdienst aan om naar de 

vaccinatiecentra te gaan. 

 

S
ommigen senioren kampen met 

een handicap, met een beperkte 

mobiliteit, met een bepaalde aan-

doening of kunnen bang zijn om al-

leen naar het vaccinatiecentrum te gaan… 

Het gemeentebestuur van Jette is er voor 

hen. Jette heeft een groep van vrijwilligers 

samengesteld, aangevuld met gemeente-

personeel en bestaande mobiliteitsdiensten, 

om ervoor te zorgen dat elke senior die hulp 

kan gebruiken, veilig in het vaccinatiecen-

trum geraakt en terug. 

Het volstaat dat ze daarvoor bellen naar 

het speciaal voor de gelegenheid opgerichte 

callcenter, van maandag tot vrijdag, van 

8.30u tot 16.30u, en de datum, het uur en het 

vaccinatiecentrum van hun keuze vermel-

den. Het gemeentebestuur doet vervolgens 

het nodige voor de begeleiding naar het vac-

cinatiecentrum. 

De 9.736 Jetse 60-plussers werden op de 

hoogte gebracht van deze dienst, via een 

persoonlijke brief. Intussen deden reeds 140 

senioren een beroep op deze dienst. Ze kon-

den telkens rekenen op een begeleider 

en/of transport naar het vaccinatiecentrum. 

Via deze weg bedanken we de senioren 

om hen te laten vaccineren om zo het coro-

navirus te overwinnen. Maar vooral bedan-

ken we de vele vrijwilligers die zich inzetten 

om hen te begeleiden. Samen tonen we dat 

Jette een warme gemeente is, met een 

grote solidariteit.

Vrijwilligers gezocht voor  
de begeleiding van Jetse  
senioren naar het vaccinatie-
centrum 

V
orige maand lanceerden we in Jette 

Info een oproep voor vrijwilligers om 

de senioren naar het vaccinatiecen-

trum te begeleiden. We kregen hier heel 

veel reacties op, met vele tientallen vrijwil-

ligers die intussen de Jetse senioren naar 

en van het vaccinatiecentrum brachten. 

Wenst u zelf ook te helpen als vrijwilliger? 

Laat het ons zeker weten. 

De praktische regeling rond de vaccina-

tiecampagne is een complexe organisatie. 

Een deel van de senioren is namelijk minder 

mobiel. De gemeente helpt deze personen 

om vlot naar en van het vaccinatiecentrum 

te geraken. Ook u kan hierbij helpen. 

De gemeente is namelijk op zoek naar 

(bijkomende) vrijwilligers om de minder 

mobiele senioren bij te staan bij hun vacci-

natie. Hen met de auto of het openbaar ver-

voer naar het vaccinatiecentrum 

begeleiden, hen ter plaatse de weg wijzen 

en na afloop met hen terug naar huis keren. 

Het lijkt eenvoudig, maar maakt een wereld 

van verschil voor de behoeftige senioren en 

voor het succes van de vaccinatiecampagne. 

De warme reacties van de senioren en van de 

vrijwilligers bevestigen dit. Wij danken dan 

ook alvast de vele vrijwilligers voor hun inzet. 

Wilt u zich ook inzetten voor de begelei-

ding van senioren naar de vaccinatiecentra? 

Geef u dan aan als vrijwilliger via het onli-

neformulier op de gemeentelijke website 

www.jette.be

Z
oals u ongetwijfeld reeds weet, is de 

nationale vaccinatiecampagne van 

start gegaan. Deze vaccinatie moet 

helpen in de strijd tegen het coronavirus, dat 

nu reeds meer dan een jaar onze samenle-

ving verlamt. Hoe zal deze campagne verder 

verlopen en wie is wanneer aan de beurt? 

De grootschalige vaccinatie van de bevol-

king moet helpen om het coronavirus te over-

winnen en moet vooral vermijden dat er 

dagelijks vele mensen bezwijken aan het 

virus. Nadat eerst het personeel uit de zorg en 

de rusthuisbewoners ingeënt werden, was het 

de beurt aan de senioren en de eerstelijns-

diensten zoals de politie. Eens deze groep zijn 

vaccin kreeg, zullen ook de bewoners jonger 

dan 65 jaar een uitnodiging krijgen om zich te 

laten vaccineren. De vaccinatie van deze groep 

zou in de loop van mei starten. 

Praktisch 

U zal van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-

west een vaccinatiebrief en/of uitnodigings-

mail ontvangen. In deze brief vindt u een 

persoonlijke vaccinatiecode, waarmee u via 

het digitale afsprakenplatform (covidvac-

cin.doclr.be) een afspraak moet maken voor 

uw vaccinatie(s). U kan hiervoor vrij uw vac-

cinatiecentrum kiezen in het Brusselse. In 

het noorden van Brussel vindt u 2 vaccina-

tiecentra (Heyzel en Molenbeek), maar mis-

schien vindt u wel een vaccinatiecentrum 

vlak bij uw werk. 

 

Heeft u nog vragen over de vaccinatie-

campagne?  

Gewestelijk callcenter: 0800 14 689 

(ma-vrij 9u-17.30u en zat-zon 10u-17.30u) 

Gewestelijke website:  

coronavirus.brussels

Vaccinatiecampagne 
Wie, wat, waar, wanneer?
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Vanaf 1 april 2021 

Parkeerschijf verplicht  
tot 20u in blauwe zone
Van maandag tot zaterdag, van 9 tot 20 

uur: dat is vanaf 1 april de tijdspanne 

waarin het reglement voor de blauwe 

zones op het hele Jetse grondgebied  

van toepassing zal zijn.  Met deze 

maatregel wil de gemeente meer par-

keerplaatsen vrijmaken voor de bewo-

ners van deze zones en tegelijk 

coherent zijn met het uurrooster van 

de buurgemeenten. 

 

D
e toepassingsduur van de blauwe 

zones in Jette wordt dus met twee 

uur verlengd. Voortaan is de blauwe 

parkeerschijf dus verplicht tot acht 

uur ’s avonds. Met die schijf kan je maximaal 

twee uur gratis parkeren, elke weekdag én 

zaterdag, telkens van 9 uur tot 20 uur.  

Harmonisering 

Deze verlenging komt er in de eerste 

plaats om de bewoners van de betrokken 

zones tegemoet te komen. De maatregel 

moet er namelijk voor zorgen dat zij voort-

aan minder problemen ondervinden om ’s 

avonds een parkeerplaats te vinden.  

En aangezien bij de buurgemeenten de-

zelfde plannen op stapel staan (of al door-

gevoerd zijn), krijgen de Jetse 

grensbewoners niet langer te maken met 

extra overlast en zorgt dit voor een harmo-

nisering van het parkeerbeleid. 

Deze nieuwe uurregeling heeft geen in-

vloed op bezitters van een bewonerskaart of 

een professionele kaart. Zij mogen onbe-

perkt parkeren in de zone waarvoor de 

kaart uitgegeven is. Ook voor wie een be-

zoekerskaart gebruikt – een kaart die Jet-

tenaren via parking.brussels kunnen kopen 

voor hun bezoekers en die 2,5 € voor 4,5 uur 

kost – verandert er niets.  

Je vindt alle details over de verschillende 

parkeerzones en -sectoren en de modalitei-

ten voor vrijstellingskaarten en parkeer-

abonnementen op www.parking.brussels of 

www.jette.be. 

J. SERMONLAAN 
Werken MIVB 

Midden april start de MIVB met de her-

aanleg van de bushaltes in de Jacques 

Sermonlaan. De twee haltes worden ge-

lijktijdig aangepakt en de werken zullen 

twee weken duren. Het autoverkeer zal 

beperkt zijn tot 1 rijstrook maar de voet-

gangers zullen geen hinder ondervinden.  

 
ODON WARLANDLAAN  
Werken nutsbedrijven 

Sibelga, Proximus en Vivaqua voeren 

binnenkort werken uit voor de verstevi-

ging van hun installaties in de Odon War-

landlaan. In functie van de werken zal er 

een parkeerverbod gelden. De straat 

blijft bereikbaar voor voetgangers. 

 

ANTOINE BAECKSTRAAT  

EN WEMMELSESTEENWEG 
Werken nutsbedrijven 

Sibelga, Proximus, Vivaqua en Euro 

Fiber voeren binnenkort werken uit voor 

de versteviging van hun installaties in de 

Antoine Baeckstraat en de Wemmelse-

steenweg. In functie van de vooruitgang 

van de werken zal er een parkeerverbod 

gelden. De straat blijft wel bereikbaar 

voor voetgangers.

JETSELAAN 
Heraanleg voetpaden 

Het Brussels Gewest is momenteel 

bezig met de heraanleg van de voetpa-

den in het gedeelte van de Jetselaan, 

gelegen tussen de Lakenselaan en de 

gemeente Koekelberg (kant even huis-

nummers). Meer info over deze wer-

ken: smoussati@sprb.brussels – 

0495.59.61.90 of gert.vandepaar@via-

build.be – 0475.44.80.48. 

 

DIKKE BEUKLAAN 
Tram 9  

Meer info over de werken voor de verlen-

ging van tramlijn 9 op www.tram9.brus-

sels en www.mivb.be of via 0800.94.001 

(van 9u tot 12u).

Info
werken

WERKEN APRIL 2021
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PROXY
CHIMIK

April 2021 

• Kardinaal Mercierplein  

   12 april, van 17u tot 17.45u 

• H. Liebrechtlaan    
   (kant J.B. Moyensstraat)  

   niet in april 

• Woestelaan 

   (O.L.V. van Lourdeskerk) 

   10 april, van 16u tot 16.45u 

• Gemeentelijke  
   Dienst beplantingen 

   (Laarbeeklaan 120  
   02.478.22.99) 
   enkel voor Jettenaren 

elke dinsdag, donderdag  
en zaterdag, van 9u tot 12u 

 
   Raadpleeg de Proxy  

Chimik-kalender 2021  
voor Jette op www.jette.be 

 

Top 10 inbreuken reinheid 
Gooi geen sigarettenpeuken op straat! 

Samen met de affichecampagne die 

momenteel loopt op de meest gevoe-

lige plaatsen in de gemeente, stelt 

Jette Info sinds kort de ‘top 10’ van de 

meest voorkomende inbreuken op de 

openbare reinheid voor. Deze maand 

ligt de focus op sigarettenpeuken. 

 

D
e Brusselse Waterdagen van eind 

maart werden in Jette afgesloten 

door een wandeling langs symboli-

sche plaatsen in onze gemeente wat 

betreft regenwaterbeheer. Het lag dus voor de 

hand dat daar van de gelegenheid gebruik ge-

maakt werd om een eenvoudig maar belang-

rijk automatisme in herinnering te brengen: 

geen sigarettenpeuken op straat gooien. Zie 

je het verband niet? Volg onze gids! 

Hier begint de zee… 

De sensibiliseringscampagne ‘Hier begint 

de zee’ herinnert ons aan de link tussen de 

riolering en de zee. Hoewel het Brusselse af-

valwater gezuiverd wordt voor het naar de 

zee vloeit, veroorzaakt elk stuk afval dat in de 

riolering terechtkomt schade: smerigheid, 

verstoppingen, vervuiling,… Sommige afval-

stoffen zijn trouwens moeilijk uit het water te 

halen. Sigarettenpeuken zijn daar een uitste-

kend voorbeeld van. Van de 137 miljoen siga-

rettenpeuken die per seconde weggegooid 

worden, belandt er 40% in de oceanen, goed 

voor 54,8 miljoen peuken per dag. Een echte 

milieuramp als je weet dat een sigaretten-

peuk in minder dan vier dagen de helft van 

de fauna aanwezig in een liter water kan ver-

nietigen of kan verdwijnen in de maag van 

vissen en op die manier op ons bord terecht-

komt. Maar niet alleen in water veroorzaken 

sigarettenpeuken schade… In de natuur 

duurt het volledige afbraakproces van een 

peuk gemiddeld 12 jaar.    

Verschillende alternatieven 

Om al deze redenen verbiedt artikel 14 

van het algemeen politiereglement expliciet 

het gooien van sigarettenpeuken op straat: 

‘Het is verboden om (…) de openbare ruimte 

te bevuilen of te beschadigen’, meer be-

paald door het weggooien van sigaretten-

peuken, blikjes, plastic of glazen flessen, 

papier, etensresten, enz. Het is een van de 

overtredingen waar de gemeentelijke dienst 

Openbare reinheid zwaar aan tilt en op alle 

mogelijke manieren probeert te bestrijden.  

Zeg nu eens eerlijk: je sigaret op een cor-

recte manier weggooien is echt niet moei-

lijk. In Jette zijn sommige vuilnisbakken 

uitgerust met asbakken en, als dat niet zo is, 

kan je je peuk ook rechtstreeks in de vuilnis-

bak gooien nadat je ze eerst goed gedoofd 

hebt. Er bestaan ook praktische en goed-

kope zakasbakken waar je peuken voorlopig 

in kwijt kan voor je ze weggooit. En ten slotte 

zullen binnenkort in het Jetse straatbeeld 

ook speciale openbare asbakken verschij-

nen waar rokers hun sigarettenpeuken in 

kwijt kunnen en tegelijk deelnemen aan een 

enquête of een vraag beantwoorden. 

Met al deze alternatieven is er dus geen 

excuus meer en weet iedereen zo onder-

hand hoe je kan ontsnappen aan de boete 

van 350 € die staat op het weggooien van 

een sigarettenpeuk op straat!

paald door het weggooien van sigaretten
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Duurzaam Wijkcontract Magritte  

Bouwvoorbereidingen
De operationele fase van het Duur-

zaam Wijkcontract Magritte (DWM) is 

in volle gang. Ook al hebben de ge-

zondheidsmaatregelen een invloed op 

de voortgang en het realisatiekader 

van bepaalde projecten, niets houdt de 

voorbereidingen voor de bouw van de 

twee toekomstige buurthuizen tegen. 

 

I
n deze coronatijden weet het Duurzaam 

Wijkcontract Magritte de energie en de 

creativiteit die alle actoren op het terrein 

aan de dag leggen, zeer te appreciëren. 

Zij geven de sociale cohesie, die de afgelopen 

maanden nochtans zwaar op de proef gesteld 

is, een echte boost. En dat is goed nieuws 

voor alle projecten die nog op stapel staan, 

zoals dat van de toekomstige buurthuizen.  

Twee buurthuizen 

Het eerste buurthuis komt op het kruis-

punt van de J. Lahayestraat en de kleine Es-

seghemstraat en zit momenteel in het 

stadium van voorproject. Dit project is een sa-

menwerking van het architectenbureau 

LAB705 en de v.z.w. Vraiment Vraiment en zal 

eind 2022 afgerond zijn. Het zal bestaan uit 

polyvalente plateaus met gemeenschappe-

lijke, creatieve en ludieke activiteiten be-

stemd voor het verenigingsleven, maar ook 

voor burgers die mekaar in een gezellige 

ruimte willen ontmoeten. Het tweede buurt-

huis zal complementair zijn aan het eerste en 

zit momenteel nog in de planningsfase. Deze 

samenwerking van het studiebureau P&P Ar-

chitectes en het collectief Baya zal bestaan 

uit een crèche, bureaus en andere lokalen 

voor verenigingen en bewoners (waaronder 

een multimediazaal en een computerruimte), 

maar ook een collectieve keuken. 

Bezoeken en terreinverkenning  

Dankzij bezoeken aan andere buurthui-

zen en interactieve ontmoetingen met ver-

enigingen en contacten van het DW 

Magritte, kreeg de ploeg van het wijkcon-

tract antwoorden op vragen rond onder 

meer de bestemming, materialen, enz. Dit 

leidde tot een functionele en coherente pro-

jectvisie die het best beantwoordt aan de 

realiteit ter plaatse. Samen met de burge-

meester en vertegenwoordigers van de stu-

diebureaus bezocht de ploeg ook twee 

fietsbars in het Brussels gewest, een con-

cept dat enkele denkpistes opleverde voor 

de bestemming van de gelijkvloerse verdie-

ping van het eerste buurthuis. 

 

Wil u meer weten over de voortgang van 

deze twee projecten? Neem dan contact op 

met de dienst DW Magritte via cqd-

dw@jette.irisnet.be of bel naar 02.423.13.89.

 

Oproep burgerinitiatieven 

Momenteel loopt een oproep voor bur-

gerinitiatieven voor een tijdelijke bestem-

ming van twee terreinen gelegen in de 

Jules Lahayestraat (zie Jette Info februari 

2021). Kandidaturen moeten voor 19 april 

2021 binnen zijn.  

 

Meer info:  

cqd-dw@jette.irisnet.be 

02.423.13.89 
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Project voor heraanleg  
omgeving kerkhof van Jette 
MIVB dient aanvraag tot wijzigingsvergunning in  

In 2017 kreeg de MIVB een steden-

bouwkundige vergunning voor de her-

aanleg van tram- en buslijnen en de 

openbare ruimte in de omgeving van 

het kerkhof van Jette. Sindsdien zijn 

bepaalde inrichtingsprincipes geëvol-

ueerd en diende de MIVB onlangs een 

aanvraag tot wijzigingsvergunning in 

bij Urban Brussels. Momenteel loopt 

een openbaar onderzoek. Het begin 

van de werken is gepland voor juli 

2021. 

 

D
it project van heraanleg van de 

MIVB betreft een deel van de de 

Smet de Naeyerlaan (tussen de 

Woestelaan en de G. De Greef-

laan), de Secrétinlaan, de Ontmijnerslaan, 

de Duysburgstraat en de Jules Lahaye-

straat. Het project omvat de heraanleg van 

de openbare ruimte in deze straten en van 

de (eind)haltes van trams 19, 51, 62 en 93 

en bus 88. 

De werken voorzien: 

• De groepering van de haltes van de tram- 

en buslijnen (in eigen bedding) op de de 

Smet de Naeyerlaan, langs het kerkhof, 

om zo van de halte ‘Kerkhof van Jette’ een 

multimodaal knooppunt te maken dat 

overzichtelijker en veiliger is voor de rei-

zigers. 

• Vervanging van de huidige tramsporen 

door sporen met trillingsabsorberende ta-

pijten. 

• Aanpassing van de haltes ‘Kerkhof van 

Jette’ en ‘Guillaume De Greef’ aan de nor-

men inzake toegankelijkheid voor perso-

nen met beperkte mobiliteit (hogere 

perrons, installatie van oprijplaten, veilig-

heidssignalisatie in contrasterende kleur, 

podotactiele tegels,…). 

• De volledige heraanleg van de Ontmijners-

laan en de Secrétinlaan. 

• De gedeeltelijke heraanleg van de de 

Smet de Naeyerlaan en de Jules Lahaye-

straat en de omvorming van de rotonde tot 

een kruispunt met drie vertakkingen. 

• De renovatie van de toegangen tot het 

kerkhof. 

• De beveiliging van de oversteekplaatsen 

en de verbreding van de voetpaden. 

• De aanleg van veilige fietspaden, meer be-

paald op het traject van de Groene Wan-

deling. 

• De vergroening van de trambeddingen en 

de aanplanting van 32 nieuwe bomen. 

• De renovatie, op vraag van de gemeente, 

van het parkje voor het kerkhof, met het 

oog op de opwaardering van de opmerke-

lijke boom en het dodenmonument. 

 

De voorgestelde aanpassingen vergeleken 

met de oorspronkelijke stedenbouwkun-

dige vergunning zijn:   

• De afschaffing van een trameindhalte vlak 

bij de halte ‘Kerkhof van Jette’. 

• De aanpassing van het project aan de 

principes van het Gewestelijke Mobiliteits-

plan Good Move. 

• De aanpassing van het project aan de 

principes van waterdoorlaatbaarheid met 

een integratie van zoveel mogelijk water-

doorlaatbare stroken.  

Start in juli 2021 

De werken starten in juli 2021 met de ver-

nieuwing en de verplaatsing van onder-

grondse openbare nutsinstallaties (de 

nutsvoorzieningen): riolering, elektriciteit, 

water, telecommunicatie,… Voor deze voor-

bereidende werken zullen enkele bomen 

plaats moeten ruimen. De aanleg van nieuwe 

tramrails is voorzien voor 2022 en zal gevolgd 

worden de heraanleg van de wegen en de 

openbare ruimte, de eindfase van het project.  

Meer info?  

Tijdens de duur van de werken zullen de 

buurtbewoners op de hoogte gebracht wor-

den van de evolutie ervan via huis-aan-huis-

berichten en info op www.mivb.be. 

Rechtstreeks contact opnemen kan via mail 

naar anne-marie.eelen@mivb.brussels of 

door te bellen naar 0800.21.640.



Elke eerste zaterdag van de maand 

Opendeurdagen van de biodiversiteit 

E
rgens tussen de dienst Beplantin-

gen en de Kinderboerderij opent de 

didactische tuin een keer per 

maand zijn deuren. In deze oase 

van groen kan je met het hele gezin een be-

zoekje brengen en nader kennismaken met 

twee projecten: 

 

• Compostdemonstratie: ontdek het proces 

en de geheimen van het composteren en 

bestook meester-composteerder Jean 

met al je vragen rond dit thema. 

• Boomgaard van de transitie: didactische 

boomgaard, beheerd door ‘Natuur in 

Jette’, een Jetse vereniging die deel uit-

maakt van het initiatief ‘Jette in transitie’. 

De boomgaard bestaat uit oude fruitvarië-

teiten, zoals de Prunus avium ‘Griotte de 

Schaerbeek’, de Malus domestica ‘Gris 

Braibant’ of de Pyrus communis ‘Beurré 

Superfin’. 

Een inspirerende plaats 

In de praktijk is de hele site elke eerste za-

terdag van de maand, telkens van 14u tot 17u, 

open voor het publiek. In deze coronatijden 

vormt het de ideale manier om een namiddag 

in openlucht door te brengen en in een 

moeite door allerhande weetjes op te doen 

rond composteren en fruitvariëteiten. De toe-

gang is gratis en reserveren hoeft niet. 

Meer info:  

dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu  

(ddo@jette.irisnet.be - 02.422.31.01) 

 

• Opendeurdagen van de biodiversiteit 

3/04, 1/05, 5/06, 3/07, 7/08, 4/09 et 2/10, 

telkens van 14u tot 17u 

Gemeentelijke dienst Beplantingen 

Laarbeeklaan 120 

Toegang: gratis 

 

Van april tot oktober houdt de Boomgaard van de transitie open-

deur en kan je van de meester-composteerder iets opsteken op 

het vlak van composteren. Twee goede redenen om een namiddag 

op ontdekkingstocht te gaan…
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Jette viert haar 180 jaar  
onafhankelijkheid 
Op 31 maart 1841 werden Jette en Ganshoren  
onafhankelijke gemeenten

Op 31 maart 1841 gingen Jette en 

Ganshoren uit elkaar om twee aparte 

gemeenten te vormen. Vooral Gansho-

ren drong aan op deze scheiding, onder 

meer vanwege religieuze redenen. 

 

V
oorheen werd de Sint-Pietersparo-

chie beheerd door de kanunniken 

van de Dielegemabdij. Deze parochie 

omvatte onder meer het gehucht 

Ganshoren, waar een kanunnik de mis ging 

opdragen in de Sint-Maartenkapel. Deze re-

geling ergerde de Ganshorenaren. Zo ge-

beurde het bijvoorbeeld dat door de slechte 

staat van de wegen, bij slecht weer, de ka-

nunnik te laat aankwam om een stervende 

de laatste sacramenten toe te dienen. Bij de 

toentertijd erg gelovige bevolking was dit 

koren op de molen van de ‘separatisten’. 

Langzaam groeide het idee om Jette-Gans-

horen te splitsen. 

Bij aanvang van de Franse periode, werd 

de gemeente Jette-Ganshoren opgericht, 

los van de Sint-Pietersparochie. In Gansho-

ren speelde de abt Egide-Joseph Pangaert, 

die nu nog een straat naar zich genoemd 

heeft in Ganshoren, de rol van woordvoerder 

voor de heersende rancune, onder meer via 

het gebruik van het petitierecht. 

In 1835 zagen de Ganshorenaren hun 

kapel gepromoveerd tot kerk en hun ge-

hucht tot parochie, onder de naam Sint-

Maarten. Onnodig om te zeggen dat er van-

uit Jetse kant tegenkantingen kwamen, 

onder meer van burgemeester Albert-An-

toine Van Swae (wiens naam aan een straat 

gegeven werd vlakbij de OLV van Lourdes-

grot). De splitsing was echter niet tegen te 

houden. Op 31 maart 1841 werden Jette en 

Ganshoren onafhankelijke gemeenten. 

Scheiding 

Zoals bij elke scheiding moesten de goe-

deren verdeeld worden. Hier ging de discus-

sie vooral over de gemeenschappelijke 

weilanden, die door de Jettenaren en de 

Ganshorenaren gebruikt werden. Er werd 

oeverloos gepalaverd. Pas eind 19de eeuw 

werd de zaak geregeld. 

Rond die periode kwamen dergelijke 

‘scheidingen’ vaker voor. In 1841 scheidde 

Koekelberg, een industriële arbeidersge-

meente, van Sint-Agatha-Berchem, dat lan-

delijk gebleven was. In Sint-Jans- 

Molenbeek droomde de ‘voorstad van Ant-

werpen’ ook van onafhankelijkheid, net 

zoals het gehucht Heyzel dat zich wou af-

scheiden van Laken. Deze beide scheidin-

gen liepen echter af met een sisser. 

Vandaag herinneren enkel de historici 

zich nog de wrange scheiding tussen Jette 

en Ganshoren. De tijd verstreek en intussen 

onderhouden de bewoners van de beide ge-

meente uitstekende relaties. 

Pierre Van Nieuwenhuysen - Comté de Jette

Nieuws van  
de bib 
 Zadenbib 
De lente is in het land. Dat betekent tijd om 

te zaaien! De zadenbib van de Jetse biblio-

theken beschikt over een ruim assortiment 

zaden van bloemen, groeten en kruiden. 

Deze zaden worden gesorteerd en klaarge-

maakt door een groep enthousiaste vrijwil-

ligers. 

Elke bezoeker kan drie zadenzakjes mee-

nemen. Heb je zelf zaden om te doneren? 

Geef ze aan de baliemedewerker van de bib. 

Zo help je de zadenbib om haar aanbod ver-

der uit te breiden. Je vindt de zadenbib te-

genover de balie van de 

volwassenenafdeling. 

Meer info:   

https://jette.bibliotheek.be/de-zadenbib of 

aan de balie  

 

19.04 - 15.05  
Natuurwandeling 

Natuurgids Joseph Buys verklapt je alle ge-

heimpjes van de vele planten en dieren die 

het Boudewijnpark rijk is. Elke wandeling 

start aan de ingang van de bib en eindigt in 

de Ecollectotuin in de Dupréstraat. 

Voor kinderen vanaf 7 jaar vergezeld door 

één ouder. 

 
• Natuurwandeling 

Zaterdag 17 april om 10u 

Zaterdag 15 mei om 14u,  

met nadien fantastische verhalen  

gebracht door Don Fabulist 

Startpunt aan de ingang van de Neder-

landstalige bibliotheek 

Kardinaal Mercierplein 6  

Inschrijven: bibliotheek@jette.irisnet.be 

02.427.76.07 – aan de balie
 

Laat je e-mailadres achter 
Leen je af en toe materialen van de bib? Geef 

dan je e-mailadres aan de baliemedewer-

kers. De bib kan je via e-mail verwittigen 

wanneer de inleverdatum van je geleende 

materialen dichterbij komt. In het geval dat 

je deze datum gemist hebt, kan de bib je de 

eerste twee herinneringsberichten via e-

mail sturen. Zo vermijd je portkosten voor 

brieven, en geeft de bib je een handig ge-

heugensteuntje!
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Van 3 april tot 3 oktober 

Mini-golf, speelplezier  
voor het hele gezin

Van 3 april tot 31 oktober 

Het tennisseizoen gaat van start

Alle redenen zijn goed om maximaal te 

profiteren van de buitenlucht. Wat 

dacht je van een partijtje minigolf 

onder vrienden of met het gezin? Op 

het terrein van het Jeugdpark kan dat 

vanaf 3 april. 

 

M
inigolf is trouwens een ideaal 

corona-tijdverdrijf: het speelt 

zich af in openlucht en is mak-

kelijk te verzoenen met de so-

cial-distancingregel, zonder aan plezier en 

amusement in te boeten. Net geen jaar ge-

leden kreeg het Jetse minigolfterrein trou-

wens een likje verf zodat het er piekfijn 

bijligt voor de start van dit nieuw seizoen. 

Plezier in open lucht 

Minigolf is een leuke activiteit voor jong 

en oud en een ideale gelegenheid om te 

profiteren van een aangenaam moment in 

open lucht. Niks leuker om vrienden of fa-

milie op een parcours vol hindernissen uit 

te dagen om het balletje in zo weinig moge-

lijk slagen in de hole mikken. Het minigolf-

seizoen start dus op 3 april en loopt tot 3 

oktober. In juli en augustus is het minigolf-

terrein dagelijks open van 13u tot 18u. Tij-

dens de schoolperiode kan je er terecht op 

woensdagnamiddag en tijdens het week-

end, van 13u tot 18u. Jongeren (-18) en se-

nioren (+60) betalen 3,50 € voor 1 spelletje 

en 15 € voor een 5-beurtenkaart. Volwasse-

nen betalen 5 € voor 1 spelletje en 22 € voor 

5 spelletjes. Hou je golfstick alvast klaar! 

 

Meer info: www.jette.be 

(Vrije Tijd – Sport)  

Gemeentelijke Sportdienst - 02.423.12.97 

 

• Mini-golf Jette 

Jeugdpark 

Heilig-Hartlaan (ter hoogte van de 

spoorwegbrug) 

Van 3 april tot 3 oktober 2021 

Schoolvakanties:  

dagelijks van 13u tot 18u 

Buiten schoolvakanties:  

woensdagnamiddag en weekend,  

van 13u tot 18u 

Bij droog weer

Een nieuwe lente, een nieuw tennissei-

zoen! Wie de fysieke en mentale onge-

makken van het voorbije jaar te lijf wil 

gaan met wat sportieve beleving, is 

vanaf 3 april weer welkom op de open-

luchttennisterreinen in het Jeugdpark 

om een balletje te slaan. 

 

V
orig jaar nog zorgde corona voor 

wat uitstel en enkele beperkingen, 

maar dit jaar kunnen de tennislief-

hebbers zich weer volledig uitleven 

op de tenniscourts in het Jeugdpark. Enkel 

de kleedkamers en de cafetaria blijven tot 

nader order dicht. Gezien de huidige ge-

zondheidssituatie blijft dit zeker tot 1 mei 

het geval.    

Praktisch 

Na een oproep tot kandidaten voor de uit-

bating van het tennischalet, sloot de vorige 

uitbater onlangs een nieuwe overeenkomst 

af met de gemeente voor de komende vijf 

jaar. Dat betekent dus dat je net als de voor-

bije jaren opnieuw bij hem terecht kan voor 

reservaties. Jettenaren kunnen rekenen op 

een voordeeltarief voor de seizoensabonne-

menten of voor een abonnement van 5u of 

10u. Verder verschillen de tarieven voor 

Jetse jongeren en senioren en naargelang 

het type terrein. Alle praktische info vind je 

op www.tennisjette.be. Je kan je er ook on-

line inschrijven en een terrein reserveren. 

De synthetische velden of gravel van het 

Jeugdpark zijn toegankelijk 7 dagen op 7, 

tot 31 oktober 2021. 

 

• Tennisterreinen Jeugdpark 

de Smet de Naeyerlaan 381 

Info en reservaties:  

www.tennisjette.be – 02.478.12.87
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Jeugdpark  
Projectoproep buurtsportinfrastructuur 

H
et Brussels Gewest voert een ac-

tief ondersteuningsbeleid voor de 

ontwikkeling van buurtsportinfra-

structuur, met de bedoeling sport 

aan te moedigen en de sociale cohesie te 

versterken. Zo wordt dit jaar een projectop-

roep gelanceerd voor de creatie of renovatie 

van gemeentelijke buurtsportinfrastructuur. 

Geef uw mening! 

Jette wenst zich kandidaat te stellen met 

1 van deze 3 projecten in het Jeugdpark: 

• de renovatie van het huidige basketbal- 

terrein 

• de aanleg van een terrein voor Street-

ball/Street Dance (basket/dans) op de 

plaats van het huidige skatepark  

• de creatie van een nieuw skatepark, recht 

tegenover het Omnisportcentrum 

 

Om met deze projecten een zo groot mo-

gelijk publiek te bereiken, wil de gemeente 

graag uw mening erover weten! Beant-

woord bijgaande vragen of surf naar 

www.jette.be om de lijst online in te vullen.

Geef uw mening!

Om de buurtsportinfrastructuur van het 

Jeugdpark attractief te maken voor zo-

veel mogelijk potentiële gebruikers, polst 

de gemeente naar de mening van de 

buurtbewoners en de bezoekers. Duid 

hieronder uw keuze aan. 

 
1. Hoe vaak bezoekt u het Jeugdpark? 

 Nooit (> ga meteen door met vraag 3) 

 Zelden (2 tot 3 keer per jaar) 

 Af en toe (2 tot 3 keer per maand) 

 Vaak (elke week) 

 
2. Welke activiteit beoefent u er? 

 Wandelen 

 Basketten 

 Skaten of skeeleren 

 Fitnessen op het fitnessparcours 

 Mijn kinderen laten spelen op het 

speelplein 

 
3. Welke sportinfrastructuur wenst u in 

het Jeugdpark? 

 A. De renovatie van het huidige  

basketbalterrein 

 B. De aanleg van een terrein voor 

Streetball/Street Dance 

(basket/dans) op de plaats van 

het huidige skatepark 

 C. De creatie van een nieuw skate-

park, recht tegenover het Omni -

sportcentrum 

4. Wat is uw leeftijd?  

(of die van uw kinderen als u samen 

met hen naar het park komt) 

 Minder dan 10 jaar 

 Tussen 10 en 20 jaar 

 Tussen 20 jaar en 40 jaar 

 Meer dan 40 jaar 
 

5. Wat is uw adres? 

........................................................... 

........................................................... 

...........................................................

Deponeer de ingevulde vragen voor 20/04 in de brievenbus van het Omnisportcentrum (Graafschap Jettelaan 3)  of van het Gemeentebestuur (Wemmelse-
steenweg 100).  

U kan de vragenlijst ook online invullen op www.jette.be
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Jettenaren van de wereld 

Brazilië 

N
adat ze opgroeide in de multicul-

turele kuststad Salvador de Bahia 

in het uiterste oosten van Brazilië, 

komt Josie Venas begin jaren ’90 

naar Europa met een Braziliaans dansge-

zelschap. Samen reizen ze heel Europa rond 

met hun spektakels. Haar droom is om en-

kele jaren te reizen en vervolgens als jour-

naliste aan de slag te gaan in Brazilië. Zoals 

zo vaak steekt de liefde er echter een stokje 

voor. Ze leert een Belg kennen, de vader van 

haar dochter, en vestigt zich in Brussel. De 

gepassioneerde Braziliaanse richt haar 

eigen muziek- en dansgezelschap op. Dit 

doet ze in 2000 nog eens over met het ge-

zelschap Furtacor Brasil. Deze groep heeft 

Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse invloeden 

en vormt het ideale antwoord op de boom-

ende vraag naar exotische spektakels, 

zeker rond 2014, de periode van het WK 

voetbal in Brazilië. Als zangers/ 

danseres/choreografe vormt Josie Venas 

het kloppende hart van het gezelschap. In-

tussen hebben ze een mooi palmares. Zo 

treden ze op voor Télévie, neemt Lange Jojo 

hen onder de vleugels en kunnen ze de suc-

cesvolle optredens al lang niet meer tellen. 

Liefde op het eerste (uit)zicht 

8 jaar geleden was Josie op zoek naar 

een nieuwe plek om te wonen. Toen ze het 

appartement op de bovenste verdieping 

langs de Tentoonstellingslaan bezocht, was 

het liefde op het eerste (uit)zicht. Van op het 

terras overschouwt ze heel Brussel, een 

machtig panorama. Daarnaast vormen de 

speelpleinen, het vele groen en de rust in de 

wijk extra troeven die ervoor zorgen dat ze 

Jette niet meer wil verlaten. Kort nadat ze 

zich in Jette vestigde, kwam haar zoontje ter 

wereld. Nota bene met een Braziliaan die ze 

in België leerde kennen en die afkomstig 

bleek uit een nabijgelegen wijk uit… Santi-

ago de Bahia, haar geboortestad. 

Net zoals voor de volledige culturele we-

reld, heeft de coronacrisis een grote impact 

op de activiteiten van Josie Venas en haar 

gezelschap. Ze droomt ervan om deze 

zomer opnieuw te kunnen optreden en om  

het publiek terug plezier te bezorgen. In af-

wachting legt ze zich met al haar energie 

toe op haar job, bij het Kankercentrum. 

Aangezien Josie Venas tot een jaar gele-

den elk weekend optrad, bleef het Brazili-

aanse vuur steeds branden. Daarnaast ging 

de Jetse een tweetal keer per jaar naar haar 

geboorteland, om haar familie te bezoeken 

en voor het… carnaval.  

Mentaliteitswijziging nodig 

Brazilië is het grootste land van Zuid-

Amerika en beslaat bijna de helft van dit 

continent. Met zijn oppervlakte van 8,5 mil-

joen km² is het bijna 300 (!) keer groter dan 

België en bijna even omvangrijk als heel Eu-

ropa. De omvang van het land vertaalt zich 

echter niet in een grote levenskwaliteit voor 

de Brazilianen. De laatste jaren en maan-

den komt het land vaak negatief in het 

nieuws. Sinds Jair Bolsonaro aan de macht 

kwam, nam het geweld exponentieel toe. 

Ook de kap van het Amazonewoud of de ra-

vage die corona aanricht onder de bevolking 

helpen niet voor de reputatie van dit land, 

dat nochtans over een enorm potentieel be-

schikt. Josie Venas bekijkt de situatie van op 

een afstand en heeft er een duidelijke me-

ning over. Om uit die negatieve spiraal te ge-

raken, moet er een mentaliteitswijziging 

komen, zowel bij de (corrupte) politici als bij 

de bevolking. Er moet geïnvesteerd worden 

in de kinderen, in het onderwijs en in een 

sociaal systeem, zodat het potentieel van dit 

prachtige land eindelijk ten volle benut 

wordt. 

In afwachting is Josie Venas bijzonder 

gelukkig in Jette, in haar appartement met 

onbetaalbaar uitzicht. ‘Enkel voor een  

5-sterrenvilla verlaat ik deze plek’, sluit ze 

lachend af.

 

Brazilië telt meer dan 200 miljoen inwoners. Geen wonder 

dat de Brazilanen zowat over de hele wereld uitgezwermd 

zijn. Zo ook naar Jette, waar de Braziliaanse Josie Venas 

zich 8 jaar geleden kwam vestigen.
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Prosper De Troyer 
Roem van de kardinaal 
1920, olieverf op paneel, 88,5 x 71 cm

R
eeds op jonge leeftijd 

was Prosper de Troyer 

gefascineerd door kunst. 

Als tiener volgt hij les in 

de Sint-Lucasschool in Oostakker 

en werkt hij als leerjongen bij ver-

schillende kunstenaars in Gent. 

Daarna volgt hij avondlessen aan de 

Academie voor Beeldende Kunsten 

in Mechelen, waar hij Rik Wouters 

leert kennen. Hij vestigt zich in Me-

chelen en legt zich met passie toe 

op de schilderkunst. Aanvankelijk 

wordt hij beïnvloed door het futu-

risme, het neo-impressionisme, het 

fauvisme en het kubisme. Later 

evolueert hij enkele jaren naar de 

abstractie om vervolgens opnieuw 

voor het figuratieve en het expres-

sionisme te kiezen. 

 

Het werk ‘Roem van de kardi-

naal’ in het Museum voor Abstracte 

Kunst komt uit zijn abstracte peri-

ode. Het is een goed voorbeeld van 

hoe hij de realiteit op een geometri-

sche wijze weergeeft. Met een groot 

gevoel voor compositie en kleur, 

schildert hij een duidelijke beelte-

nis waarbij hij toch nog voldoende 

ruimte laat voor de verbeelding. 

Het werk lijkt wel een glas-in-lood-

raam met een abstracte toets. 

 

Tijdens zijn carrière exposeert 

Prosper De Troyer onder andere in 

Parijs, Amsterdam, Berlijn, Bern, 

Firenze,… Werken van de kunste-

naar bevinden zich onder meer in 

musea in Antwerpen, Gent, Meche-

len, Oostende,… en dus ook in 

Jette-Brussel.

De collectie van het Museum voor Abstracte Kunst

Museum voor Abstracte 

Kunst & René Magritte 
Museum 
Esseghemstraat 137 

Van woensdag tot en met 

zondag - van 10u tot 18u 

10 € (standaardtarief) 

8 € (-23, groepen) 

5 € (Jettenaren) 

02.428.26.26 

www.magrittemuseum.be
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AGENDA  
GC ESSEGEM • PLOEF • LE RAYON VERT • ATELIER34ZÉRO • LABOLOBO 

Theaterwandeling 
DE VOS… IN HET BOS! 
(ANNA’S STEEN) 
Nog tot eind 2021 

 

‘De Vos... in het bos’ is een thea-

terwandeling voor het hele 

gezin in het groene park en bos 

van Jette, gebaseerd op be-

kende en minder bekende fa-

bels. Over een hongerige vos 

die zin heeft in een malse eend, 

over een kip die heerlijke ste-

nensoep maakt en over een 

haas die niet ten onder wil 

gaan. Over een slim varken, een 

gewiekste raaf en natuurlijk ook 

over een wolf! Dus, trek je stap-

schoenen aan, ga naar het park 

(ingang Koning Boudewijnpark, 

Jules Lorgesquare) en neem 

zeker je (klein-)kinderen en je 

smartphone mee, want als je de 

plaatjes van ‘De vos… in het bos’ 

spot en de QR-code scant, kan 

je zes fabelachtige theaterfrag-

menten bekijken. Wandelen 

met het gezin wordt pas echt 

bijzonder als Vos en Wolf mee 

op pad gaan!  

 
Koken 
KIDS LEKKER KOKEN 
24/03, van 10u tot 12.30u 

Deelname: 10 €, inschrijven 

via essegem@vgc.be, 

02.427.80.39 of aan het onthaal 

 

Koken, dat is lekker én gezond! 

Samen koken is bovendien su-

perleuk. Maak een grappige let-

tersoep, griezelkoekjes of 

gezonde pannenkoeken.  
In het kader van het Duurzaam 

Wijkcontract Magritte, voorbe-

houden aan kinderen uit de wijk. 

 

Concert (livestream) 
EMA 
17/03 om 20u 

Meer info over de biomanden:  

louisbea2002@yahoo.fr 

0479.609.100  

 

EMA staat voor ‘Ensemble de 

Musique Acoustique’ en groe-

peert 7 van de meest creatieve 

muzikanten van de Belgische 

muziekscène. Het gezelschap 

sluit je op 17 april in de armen 

voor een hartverwarmend con-

cert. De drums vormen het hart, 

de ene arm bestaat uit 3 strij-

kers en de andere uit 3 blazers. 

Op het programma: veel verras-

singen, schoonheid, schrik, nos-

talgie, maar ook groove en 

complexe harmonieën. 

Proef zeker ook eens van de 

groenten van de SAGAL-bio-

manden (Solidaire Aankoop-

groep voor Artisanale 

Landbouw) die elke donderdag 

geleverd worden bij Ploef! 

En vergeet vooral de maande-

lijkse Ploef-newsclip op 

www.ploef.eu niet! 

Workshop 
CREATIEVE WORKSHOP  
ALTERNATIEVE MODE (2/2) 
21/04 om 15u 

Inschrijven verplicht:  

lerayonvert@skynet.be 

0498.63.75.97 

 

Le Rayon Vert en Les ateliers 

d’Oranne leren kinderen van 7 

tot 12 jaar hoe ze stylist worden. 

Ze ontwerpen en maken hun 

eigen hoed, een leuk accessoire 

voor een verkleedpartij!  

Stage 
PAASSTAGE 
5›9 & 12›16/04 

9u-17u  

(opvang van 8u tot 9u en van 

17u tot 18u)  

Inschrijvingen: 

lerayonvert@skynet.be 

0498.63.75.97 

 

Workshops duurzaam koken 

voor kinderen van 7 tot 12 jaar. 

Ludieke lessen met sensibilise-

ring rond duurzame voeding en 

dagelijkse bereiding van een 

voorgerecht, hoofdgerecht, des-

sert en vieruurtje. Maaltijden en 

drank inbegrepen, breng een 

keukenschort en twee Tupper-

ware-dozen mee! 

Workshops 
WORKSHOPS VOOR KINDEREN 
Nog tot eind 2021 

 

Elke woensdagnamiddag (be-

halve tijdens schoolvakanties), 

van 14.30u tot 17u, animeert kun-

stenares Charlotte Lavendier in 

Atelier 34zéro workshops waar 

kinderen kennis maken met di-

verse artistieke technieken. 

 

Expo 
EXPO ‘CUT’ 
WOJTEK PUSTOLA 
tot 16/06 

Meer info over de activiteiten: 

www.atelier340muzeum.be 

 

De beeldhouwtechniek van 

Wojtek Pustola is brutaal – zijn 

enige en voornaamste werktuig is 

een haakse slijper – en levert 

meer afval dan schaafsel op. 

Hoewel marmer meestal ge-

bruikt wordt om gesloten en com-

pacte vormen te creëren, 

concipieert Pustola open werken 

en verticale vormen, op het randje 

van gedesintegreerd, en speelt hij 

met de morfologische eigen-

schappen van de materialen tot in 

het absurde. Hij transformeert 

steen in een delicate en breek-

bare, bijna plantaardige, vorm. 

Yoga 
INTENSIEF YOGA VOOR  
VOLWASSENEN 
25/04, 30/05, 20/06,  

telkens van 10u tot 13u 

Prijs: 35€/les (25€ voor wie 

ingeschreven is voor een an-

dere activiteit van Labolobo) 

 

Workshop met Florian Parra. De 

modaliteiten kunnen wijzigen 

naargelang de gezondheids-

maatregelen van het moment. 

 

Natuur 
OUTDOOR 
8/05 en 12/06,  

van 9.30u tot 13u  

Prijs: 20 €/dag 

Meer info: www.labolobo.eu  

 

Samen met Kevin Deruyver (er-

varen outdoor animator, Brus-

sels Outdoor School), gaan de 

kinderen naar het bos en ontdek-

ken ze de natuur op het ritme van 

de seizoenen, naar het voorbeeld 

van Scandinavische boslessen. 

Iedereen kan aan de slag met zijn 

eigen interesses en ontdekt de 

omgeving op zijn eigen manier.

 GC ESSEGEM 
LEOPOLD I-STRAAT 329 
FACEBOOK  
@ESSEGEM 
ESSEGEM@VGC.BE 
02.427.80.39

 PLOEF! 
BONAVENTURESTRAAT 100 
PLOEFPLUS@GMAIL.COM  
WWW.PLOEF.EU

 LABOLOBO 
FIRMIN LECHARLIERLAAN 4 
INFO@LABOLOBO.EU  
02.270.34.11

 LE RAYON VERT 
G. VAN HUYNEGEMSTRAAT 32 
FACEBOOK  
@LERAYONVERT1090  
LERAYONVERT@SKYNET.BE 

 ATELIER 34ZERO MUZEUM 
DE RIVIERENDREEF 334 
INFO@ATELIER34ZERO.BE  
WWW.ATELIER340MUSEUM.BE 

GC ESSEGEM

ATELIER 34ZÉRO

PLOEF !

LABOLOBO

LE 
RAYON VERT
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Expo Photogr@firm 

4 fotografen stellen tentoon  
in FIRM Artlab
Van 14 tot 30 april kan u in FIRM Artlab 

terecht voor een tentoonstelling van de 

4 fotografen Sophie Lenoir, Andrea 

Messana, Arnaud Ghys en Nicolas Lan-

demard. Elkeen beschikt over een eigen 

stijl en werkt rond specifieke thema’s. 

Zeker een bezoekje waard. 

De culturele activiteiten staan op een laag 

pitje. Geen optredens, geen theatervoorstel-

lingen,… De musea zijn echter wel nog open 

en her en der zijn er enkele expo’s die zeker 

de moeite waard zijn. Zo ook de tentoonstel-

ling van de 4 fotografen Sophie Lenoir,  

Andrea Messana, Arnaud Ghys en Nicolas 

Landemard in FIRM Artlab. Meteen de ideale 

gelegenheid om het industriële pand van 

deze nieuwe culturele plek te ontdekken. 

www.arnaudghys.be

ARNAUD GHYS 
De gesloten cafés 

 

Arnaud Ghys is geen onbekende in 

Jette. Deze fotograaf werkt vaak rond 

specifieke thema’s, zoals jazzmuzikan-

ten, de bezoekers van Le Central, ‘Vus 

nus’,… Zijn laatste reeks draagt de titel 

‘Cafés latents’ en portretteert de hore-

cazaken die hun deuren moesten slui-

ten door de coronamaatregelen. De lege 

cafés, veelal badend in straatlicht, 

geven de bijzondere sfeer weer waarin 

onze samenleving zich reeds maanden-

lang voortbeweegt. Het lijkt alsof de tijd 

bevroren is, de straten leeg, de wereld 

verlaten. 

ANDREA MESSANA 
De stadsjungle 

 

De uit Firenze afkomstige freelance fo-

tograaf Andrea Messana is thuis in de 

opera-, dans-, muziek- en theaterwe-

reld. Zo volgt hij verschillende gezel-

schappen en groepen in België, 

Frankrijk en Italië. Op de expo toont An-

drea Messana zijn persoonlijke foto’s, 

met uiteenlopende thema’s, van de na-

tuur tot de stadsjungle. 

 andreamessana.eu 

SOPHIE LENOIR 
Deurportretten 

 

De jonge fotografe Sophie Lenoir trok 

tijdens de lockdown eropuit met haar 

fiets en fototoestel en zocht de inwoners 

van haar stad Brussel op. Ze maakte 

uiteindelijk zo’n 350 deurportretten, 

legde 400 km af met de fiets en bezocht 

16 verschillende gemeentes. Bij de 

deurportretten horen ook tekstjes, ge-

schreven door de geportretteerden zelf. 

Samen vormen deze foto’s en teksten 

een hele reeks positieve en hoopvolle 

getuigenissen van deze bizarre periode. 

lenoirphotography.be 

NICOLAS LANDEMARD 
Persfotograaf 

 

Geboren in Frankrijk en opgegroeid in 

Afrika, ontwikkelt Nicolas Landemard al 

snel een liefde voor fotografie. Zijn eer-

ste foto’s maakt hij met de oude rollei-

flex van zijn overgrootvader. Na zijn 

studies Moderne Geschiedenis en Poli-

tieke Wetenschappen kiest hij voluit 

voor zijn passie en wordt hij persfoto-

graaf. Zijn oog voor detail levert telkens 

weer unieke beelden op. Ontdek ze op 

de expo. 

Facebook : Nicolas Landemard Photography 

• Expo Photogr@firm 

Van 14 tot 30 april 2021 

Woensdag (13u-17u),  

donderdag en vrijdag (17u-20u),  

zaterdag en zondag (11u-16u) 

FIRM Artlab 

Firmin Lecharlierlaan, 143-147 

Gratis toegang


